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Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden av avfallstaxan med 
införande 1 januari 2023. 
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C.1 Extra hämtningar och budningar 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 

 

Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 
 
C.1 Extra hämtningar och budningar 
  

Tjänst   Avgift  
Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck  

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, utförs inom 
3 arbetsdagar från beställning) 

 
475 kr/hämtning  

Budning bottentömmande behållare och container 
som töms på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift 
utöver ordinarie abonnemang. 

 
895 kr/tömning och 

behållare  

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till 
matavfallskärl vid mer än 1 leverans per år för småhus 
och vid mer än 6 stycken leveranser per år för 
flerbostadshus och verksamheter.  

 
 
 

450 kr/leverans 
 

 

 

Motivering till ändringen 
I tabellen i nuvarande taxedokument står det felaktigt att två leveranser av matavfallspåsar 
ingår årligen för småhus, och utöver dessa två leveranser så tas en avgift ut. Det korrekta ska 
vara att en leverans ingår till småhus, och utöver det tas en avgift ut.  
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Avsnitt C.2. Dragavstånd och manuell hämtning 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl 
gör det orimligt att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om 
dragavstånd efter bedömning av VafabMiljö krävs kommer extra avgift tas ut.  
 
Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan 
trånga passager eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar 
per år och antal kärl) beräknas en total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt 
C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragavstånd.  
 
Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger 
abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel 
väg från fordonets placering - mitten på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld 
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(sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts 
med hjälp av mäthjul.  
 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står. 
 
Motivering till ändringen 
VafabMiljö önskar stöd i taxan för hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten och förs in i taxedokumentet. Redan 
nu tillämpas taxan i enlighet med förslaget. Beslut om tillvägagångssättet har fattats av 
förbundsledningen den 210622.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 

Sedan den 1 april 2022 finns en taxa för insamling av returpapper där olika möjligheter att 
samla in returpapper anges. Returpapper blev ett kommunalt avfall från den 1 januari 2022. En 
av de möjligheterna är tjänsten som beskrivs under avsnitt D1. BNI-abonnemang returpapper.  
 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 
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Förslag ny beskrivning samt tabell som föreslås ersätta den befintliga texten och tabellen i 
taxedokumentet: 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
D.1 BNI-abonnemang returpapper  
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa 
bostadsnära insamling (BNI) av returpapper och kontorspapper för:  
• Ägare till flerbostadshus  
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering 
 • Organisationer, företag och kommunala verksamheter  
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, 
Västerås, se tabell T.30.  
 
Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så 
behövs ingår. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i 
samråd med VafabMiljö.  
 
Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av 
VafabMiljö. Behållare för returpapper samt placering ska alltid godkännas av VafabMiljö. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med VafabMiljö. 
I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 
 
Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning. 
 
 
Tabell T.30 BNI-abonnemang för Returpapper 

Hämtningsavgift 
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd. 

Kärlstorlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år * 

Kärl mellan (dvs mindre än 370 liter) 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år 

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år 

Bottentömmande behållare max 5 kbm 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år - 

Containerhämtning max 8 kbm 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år  - 

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

 
 
Motivering till ändringen 
I nuvarande avfallstaxa finns tre olika kärlstorlekar för BNI-returpapper (190, 370 samt 600-660 
liter). Avgiften för ett 600-660 liters kärl är dubbelt så hög jämfört med ett 370 liters kärl 
samtidigt som tömningskostnaden i princip är lika stor. Tanken med den differentieringen var 
att få ett ekonomiskt incitament för att arbeta bort alla 600-660 liters kärl, som riskerar att bli 
för tunga och orsaka arbetsmiljöproblem. 
 
 
Förslaget till ändring innebär att taxan för BNI-returpapper renodlas och anpassas till de 
tömningsbehov som finns och samtidigt minskas risken för arbetsmiljöproblem. Bedömningen 
är att det i framtiden räcker med två kärlstorlekar för returpapper: 



 

 

 7 (15) 

  

  

 

• Kärl mellan - dvs mindre än 370 liter  

• Kärl stort - dvs 370 liter eller större  
  
Under det pågående arbetet med BNI-abonnemangen för returpapper har vi upptäckt att det 
finns betydligt fler 600-660 liters kärl än beräknat som fortfarande används. Denna justering av 
avfallstaxan ger möjligheten att byta ut 600/660 liters kärl där det är motiverbart och i den 
takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt för VafabMiljö.  
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Avsnitt E Hämtning av grovavfall samt trädgårdsavfall i kolli 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 

Förslag ny beskrivning som föreslås ersätta den befintliga texten i taxedokumentet: 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I 
KOLLI  
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken) då det ingår i grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter 
kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   
  
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten 
kan beställas av fastighetsägare eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet 
stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyldighet så gäller punkt 3 i taxan.    
 

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier 
under punkt E:1. Tjänsten kan nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd 
hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och 
bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat. 
  
E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods som uppfyller nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt 
grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 
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• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 

• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
o Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
o Längd; 2 m och max 25 kg  
o Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   

• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar 
tillkommer extra debitering, se tjänst E:2.  

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden 
används för att verifiera innehållet i ordern och ska överensstämma vid 
hämtningstillfället.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 

• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt 
att inte utföra hämtningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till 
Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten 
att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av 
grovavfallscontainer.  

  

  

E:1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods  

Avgift  

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, 
hämtas av en person.   
 
Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan 
nämnda begränsningar tillkommer extra debitering, se tjänst 
E:2.   

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

  

 

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   

• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. 
VafabMiljö utför inte nedmontering av möblerna. 

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas.   

• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö 
rätten att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller 
beställning av grovavfallscontainer.  

• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  

• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen 
nedan. 



 

 

 10 (15) 

  

  

 

• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.   
  

  

E:2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   Avgift  

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej 
paketeras.   

• Maxvikt; 50 kg.  
  

800 kr samt tillkommande 
avgift för extra personal.   

Extra personal (minimidebitering 1 timme)  350 kr per påbörjad timme  
  
  

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) 
omfattas av tjänsten hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.   

 

 

Motivering till ändringen 
Den nuvarande taxan tillhandahåller inte de verktyg som behövs för att kunna hantera 
avvikelser eller arbetsmiljöproblem. En övre gräns har tillkommit för att förtydliga att tjänsten 
är en service till hushåll som inte själva har möjlighet att lämna grovavfall på Återbruket. Det är 
alltså inte en tjänst för tömning av hela bohag vid dödsbon eller liknande. 
 
Arbetsmiljölagstiftningen sätter gränserna för hur tunga kollin som kan hämtas. En ändring 
som gjorts är att sänka den maxvikt som kan hämtas från 50 kg till 25 kg.  
 
Avgiften har justerats från 500 kr till 800 kr. Detta för att kostnaderna för att utföra tjänsten 
har ökat; till exempel ändrade kostnader för löner, fordon och drivmedel. Efter den föreslagna 
höjningen överensstämmer avgiften bättre med de verkliga kostnaderna. 
 
Sedan den 1 januari 2022 är returpapper ett kommunalt avfall. Tjänsten har därför 
kompletterats att även omfatta hämtning av returpapper.  
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Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 

Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan lämnas på Återbruken, vilket för privatpersoner 
ingår i grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av kommunalt trädgårdsavfall och 
grovavfall i tillfälligt uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas till exempel vid 
mindre renoveringar, garagerensningar eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
i kärl för restavfall.  
 
Containern får inte innehålla elektronik eller farligt avfall, detta måste hanteras separat. 
Felsorteringsavgift kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av containern. 
 
Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid 
godkännas av VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta vår kundservice för 
prisuppgift.  
 
Avgifterna avser tömning av containern samt behandling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  
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Tillhandahållande av container Avgift  

Utsättning av container 1 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 397 kr/container 

  

Tömning Avgift 

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/container 

  

Behandling Per ton 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, 
grenar, jord, gräs, löv etc) 

930 kr/ton 

Grovavfall, ej farligt avfall och elektronik  1 838 kr/ton 

  

Felsorteringsavgift Avgift 

• Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som upptäcks i 
efterhand.  

• Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften. 

5000 kr/container och 
tillfälle 

 
 
Motivering till ändringen 
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram i början av 2020 som beslutades på delegation av 
förbundsdirektören den 13 februari 2020.  
 
Sedan dess används taxan för debitering av kund men den saknas fortfarande i 
taxedokumentet. I samband med revidering av taxedokumentet bör den nya tabellen som 
inkluderar grovavfall i tillfälligt uppställd container införas.  
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Avsnitt I Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Vissa begrepp har förtydligats för att ge ett bättre stöd för tillämpningen av taxan. Den 
kursiva röda texten visar sådana förändringar av texten) 
 

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk.  

Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar.   
Kommunen ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Som utförare av tjänsten avses 
VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 
 
Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta 
avgiften omfattar administration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av 
tömningstjänst och inkluderar planering, framkörning, förberedelse för uppdraget samt 
transport från och till tömningsplatsen.  
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Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt 
tömningstid och behandlingsavgift.  
 
Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  
Det kan till exempel handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad 
över brunnslocket, brunnen eller brunnslocket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är 
snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 
 
Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före 
tömning. Om avbokning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera 
kunden enligt följande:   
 

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen 
befinner sig hos denne, och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så 
debiteras den fasta avgiften. 
 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning 
redan gjorts, så debiteras både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie 
tömning.  
 

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon 
annan redan utfört tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos 
fastighetsägarens kommun för tillsyn.  
 

Fast avgift  Avgift 

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 

minireningsverk. Alla tank- och brunnsvolymer.  

713 kr/tömning 

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning 

i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. 

Förutsätter att slamfordonet ej behöver flyttas. 

0 kr för tillkommande 

brunn  

Behandlingsavgift Avgift 

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek. 192 kr/m3 

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående 

avgifter) 

Avgift 

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning. 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00.) Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3004 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter 

beställning, all övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00) 

4508 kr per tömning 

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid 

(vardagar 07.00-16.00)  

3004 kr/tömning 

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-

metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.  

152 kr/10m m utöver 

25 meter 

  

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift 

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig  379 kr/tillfälle  
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*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, 

handfat, dusch och badkar samt tvätt och tvättmaskin. Kallas också 

gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp 

har en köksbrunn som ska slamsugas. 

 

 

 

 

Motivering till ändringen 
Slam är liksom övrigt avfall som omfattas av avfallstaxan ett kommunalt avfallsansvar. 
VafabMiljö ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Dock finns problem med att 
fastighetsägare väljer annan utförare än VafabMiljö. Genom att anlita annan entreprenör 
hindras VafabMiljö att leva upp till det kommunala avfallsansvaret. Det nuvarande 
taxedokumentet tillhandahåller inte verktygen som VafabMiljö behöver för att kunna arbeta 
för att fler fastighetsägare ska anlita VafabMiljö som utförare.  
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


